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Opdrættermøde 13.4.2013 på  Askov højskole 

1) Gennemgang af rapporten fra pilotprojektet omkring kejsersnit på vore racer. Ønsket er fremsendt af 

kennel Katholm v/Minna Katholm 

SU udvalget og bestyrelsen er lidt frustreret over rapporten, da der er for mange hvis’er. Der har ud fra de 

få svar der er modtaget, ikke kunnet komme en egentlig konklusion. 

Hvis der opbakning til en videre undersøgelse, kan der måske findes en løsning.  

Kjeld Dideriksen fortæller, at man i Sverige også har undersøgt ovenstående. Svenskerne mener, at det 

måske er et enzym, der bør være i hver pose, hvori hvalpen er i livmoderen. Hvis enzymet ikke er der, kan 

det føre til kejsersnit. 

Minna Katholm fortæller at der ligeledes i England er lavet en tilsvarende undersøgelse, hvor man heller 

ikke har kunnet finde et svar.  

Kim Vigsø Nielsen (KVN) fortæller at dyrelægerne måske skrider til kejsersnit for tidligt, vi mangler mere 

indsigt i hvorfor/hvornår vi lavet et kejsersnit. 

Vi skal som opdrættere bruge hinanden og få et ærligt svar. 

KVN sagde at der på verdensplan er kejsersnit på 80 % af de fødende pembrokes. 

KVN mener at de tæver, der har for korte brystben, får kejsersnit. 

MJ sagde, at hun gerne i de næste 5 år vil have tilbagemeldinger omkring fødsler/kejsersnit, men så skal alt 

fra første til sidste hvalp i et kuld rapporteres. 

KVN sagde, at man som opdrætter skal være mere tålmodig, og benytte sig af andre/ældre opdrættere. 

Jørgen Rehder fortalte, at deres første 2 pembrokes (polske) tæver selv fødte, men ved deres efterfølgende 

tæver, har de ofte oplevet kejsersnit. 

Henriette Vistrup (HV) fortalte, at hendes tæve blev skannet, hvor skanningen viste 6 hvalpe, men der var 

kun 1 hvalp ved fødslen, resten var absorberet. 

KVN sagde, at foderet nok også har en betydning. Nogle fodrer drægtige tæver med hvalpefoder, mens 

andre fodrer med alm. foder. 

EF fortalte, at det altid er en god idé at holde kommunikationen i gang opdrættere imellem, evt. også en 

mentor. 

Vibeke Elmbæk fortalte, at nogle dyrlæger har fortalt hende, at det ofte er de tæver der absorberer, som 

simpelthen ikke vil have hvalpe. 

HV giver EF ret i at man skal føle sig tryg ved sin dyrlæge. 

Tove Jensen kender til mange berner sennen-fødsler, og er enig i, at man virkelig skal have tillid til sin 

dyrlæge. 

Ingrid Höcky (IH) sagde, at det heller ikke er alle dyrlæger, der kender vores racer. 
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Nogle dyrlæger siger, at tæven ikke skal spise efterbyrden, mens KVN mener, at det er vigtigt for tæven, at 

hun spiser den. 

Laila Aggerholm (LA) mener, at man bør lave en aftale med ens dyrlæge mht. fødslen og det er en dyrlæge, 

der kender ens hund. LA opfordrer også nye opdrættere til at følge en fødsel hos en anden opdrætter, 

førend man selv parrer. 

Vi blev enige om, at der indenfor den næste måned kan indsendes forslag til MJ, om hvilke spørgsmål den 

næste 5-årige undersøgelse skal bestå af. 

2) ”Egen undersøgelse i WCK” over en 5 årig periode v/Marianne Jensen og Erik Faarup 

Som nævnt under pkt. 1 ønsker vi en egen undersøgelse for hver hvalpefødsel, fx skal der være et felt 

mere, når vi tilmelder hvalpene til hvalpelisten, hvori der er nogle spørgsmål, som f.eks. naturlig født, 

kejsersnit, naturlig opstart efter 1 eller flere naturligfødte hvalpe endte fødslen i kejsersnit. Det kan også 

være hvalpenes fødselsvægt osv. Dette er vi villig til at sætte i værk, såfremt vi har opdrætternes 

opbakning. 

Hertil var svaret, at det ville man gerne, og det skal gælde for både cardigan og pembroke, SU sætter dette i 

gang i løbet af 2013. 

3) Hvilke typer ønsker vi (DK) at gøre brug af i avlen – UK kontra US, (hvad skal vi som opdrættere være 

opmærksomme på ved de 2 typer?) v/Kim Vigsø Nielsen 

KVN gennemgik omdelte materiale om engelske og amerikanske typer af pembroke og cardigan. 

KVN fortalte at pembroken har forandret sig meget gennem de sidste 40 år, derimod har cardiganen ikke 

forandret sig ret meget, bortset fra pelsen.  

KVN sagde, at vi som opdrættere skal finde ud af, hvad vi vil, og hvor vi vil hen med vores opdræt. 

4) WCK’s etiske anbefalinger, avlsnyt samt hvalpelisten kontra krav til opdrætterregisteret på WCK’s 

hjemmeside, v/Erik Faarup 

Klubbens etiske anbefalinger er fastsat på et tidligere medlemsmøde, og for at de skal have nogen 

betydning, er de sammenflettet med bestemmelserne for optagelse på avlsnyt/hvalpelisten. Dvs. vi har 

strengere krav for at få parringen/kuldet på hvalpelisten i WCK, end der er i DKK. DKK lavede sidste år en 

række lempelser, og de er tilstrækkelig for at få udstedt en DKK-stambog for sine hvalpe, men for at få dem 

på WCK's hvalpeanvisning skal etiske anbefalinger og klubbens regler for optagelse overholdes. 

Samtidigt er det også kun disse kuld, som tillige har overholdt, ikke kun avlsrestriktionerne, men også 

anbefalingerne, der får notatet påført på hvalpenes stambog, at dette kuld er opdrættet i 

overensstemmelse med DKK og specialklubbens anbefalinger. 

Øjenlysninger og dna- test skal være fortaget før parring for at overholde DKK’s bestemmelser, desværre 

ser vi alt for mange, der ikke lever op til dette, derfor kan det ikke siges for tit, at såfremt vi bruger fx en 

udenlandsk han, skal I se bevis for at den er fri for pra og katarakt, og at det fremgår på godkendte 

laboratorier, og øjentestene er ECVO-test. Det er din pligt, at frembringe de rette oplysninger til DKK 

rettidigt. 

Minna Katholm mener, at det kan være misvisende, at hvalpe der ikke kan komme på WCKs hvalpeliste, 

godt kan komme på DKK’s hvalpeliste med påtegningen: avlet efter DKK og WCK’s etiske anbefalinger og 

regler. 
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 Avlsrestriktioner i WCK (se hjemmesiden). 

HV mener, at vi i WCK tilgodeser de opdrættere, der er kommet i klemme, hvis en evt. udenlandsk han er 

blevet øjenlyst på et laboratorium, hvor blodprøven fx er blevet væk. 

IH mener, at det er en jungle at finde ud af at komme på WCK’s hvalpeliste, og opfordrer bestyrelsen til at 

skrive mere tydelige regler på hjemmesiden.  

EF svarede, at man kan gå ind på WCK’s hjemmeside under etik og sundhed og læse etiske anbefalinger og 

avlsrestriktioner for vore racer. 

KVN mener, at DKK henviser til, at vi som opdrættere selv skal tage ansvaret for det, vi laver. 

EF fortalte at en 3-generations-stamtavle er nok, når man ser på indavlskvotienten. 

Lis Møller Nielsen konstaterer, at vi som opdrættere selv tager ansvar for vore opdræt. 

KVN sagde, at en hanhund også skal være psykisk klar til at parre, det er ikke kun alderen, der afgør, 

hvornår hanhunden er klar. 

Vibeke Elmbæk spurgte, hvorfor vi i WCK ikke har krav om hd-fotografering; EF svarede, at vi i WCK ikke 

finder det nødvendigt, da vi ikke har problemet hos vore racer. 

HV sagde, at hun sammen med sin opdrætter havde hd-fotograferet deres hunde, hvilket havde givet et 

dårligt resultat, men hendes dyrlæge havde fortalt hende, at en corgi er en dværgvækst. 

IH har også fotograferet en hund som fik E, nu har hun om fotograferet den og sendt det til OFA og fået et 

bedre resultat end DKK’s. 

EF sagde, at vi sletter etiske anbefalinger og indfører de ord, der vægter på hjemmesiden. 

5) Kuld/opdræt/restriktioner ift. WCK’s hvalpeliste 

Danmark er helt unik, hvad angår undersøgelser af pra ved dna-test for cardigan og katarakt for både 

cardigan og pembroke, og det ønsker WCK at fastholde, derfor afspejler det sig i stambogsføringen og 

endnu mere i klubregi. Vi forbeholder os også retten til at slette opdrættere på opdrætterlisten, såfremt de 

gentagende gange bryder disse regler, og dermed ikke har kuldet på WCK´s hvalpeliste. Hvorfor så dette: vi 

ønsker ikke, når vi nu engang har et testet materiale her i Danmark, at sætte dette overstyr, da det 

gentagne gange har vist sig, at andre lande/opdrættere påberåber sig, at de har testede individer, ikke viser 

sig at holde stik.  

6) Løst og fast 

WCK har gennem årene haft en rimelig prissætning af hvalpe, så corgihvalpe ligger på omkring 8000-9000 

kr. 

Kisten Simonsen efterspørger hvor mange af WCK’s opdrættere, der har været på DKK’s udv. 

opdrætteruddannelse.   

EF svarede, at det kun er nødvendigt, hvis man laver mere end 2 kuld om året.  

KVN kunne godt tænke sig at samle nogle langhårede corgier i Randbøldal for at gennemgå dem. 

LA kunne godt tænke sig at lave nogle kuldfremstillinger, evt. på et træf. 
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